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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept dat uit het meest recente evaluatieverslag van de Intergouvernementele 

Werkgroep over klimaatverandering (IPCC) blijkt dat de opwarming van ons 

klimaatsysteem onmiskenbaar is en dat menselijke activiteiten de belangrijkste oorzaak 

zijn van de sinds het midden van de twintigste eeuw waargenomen opwarming; benadrukt 

dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt voor ontwikkelingslanden, met name 

de minst ontwikkelde landen en kleine insulaire ontwikkelingslanden; merkt op dat de 

broeikasgasemissies van de meest kwetsbare landen gering zijn, en dat deze landen 

daarom niet verantwoordelijk zijn voor de situatie waar zij zich in bevinden; dringt er 

derhalve op aan dat in de overeenkomst van Parijs sterk de nadruk wordt gelegd op steun 

voor mitigatie- en aanpassingsmaatregelen voor minder ontwikkelde landen middels de 

overdracht en financiering van technologie, met bijzondere aandacht voor het uitbannen 

van armoede en ongelijkheid en voor duurzaamheid; 

2. onderstreept dat klimaatverandering een belemmering zal vormen voor de verwezenlijking 

van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en dat de vorderingen op het gebied 

van ontwikkeling teniet kunnen worden gedaan als de opwarming van de aarde niet met 

2 °C wordt beperkt, zoals overeengekomen tijdens de conferentie van Kopenhagen over 

klimaatverandering, rekening houdende met het feit dat een opwarming van 2 °C ook al 

tot aanzienlijke verliezen en schade aan milieu en gemeenschappen zou leiden, bestaande 

kwetsbaarheden zou kunnen verergeren en een escalatie van humanitaire crises in de hand 

zou kunnen werken; 

3. vestigt de aandacht op het recente rapport over de aanpassingskloof van het UNEP waarin 

wordt geschat dat de kosten van de aanpassing aan de klimaatverandering tegen 2050 

alleen al in Afrika 50 miljard USD zullen bedragen, zelfs wanneer ervan wordt uitgegaan 

dat dankzij internationale inspanningen de aardopwarming in deze eeuw onder de 2 °C 

blijft; is van oordeel dat, zelfs indien alle kosteneffectieve aanpassingen worden 

verwezenlijkt, verdere "restschade" ontstaat waar aanpassingen niet langer mogelijk zijn; 

erkent dat door deze restschade de aanpassingskosten in de periode 2030-2050 zullen 

verdubbelen; 

4. wijst op de verbanden tussen broeikasgasemissies, klimaatverandering en abnormale 

weersomstandigheden, en de frequentie en ernst van natuurrampen, bodemdegradatie, 

voedselcrises, steeds moeilijkere toegang tot drinkwater, grootschalige migratiestromen en 

conflicten; wijst erop dat dergelijke verschijnselen een negatief effect hebben op de 

wereldwijde inspanningen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te behalen, 

en een grotere weerslag hebben op de armere en kwetsbare bevolkingsgroepen; 

5. onderstreept de noodzaak tijdens de COP21 in Parijs een gemeenschappelijk systeem voor 

een boekhouding van broeikasgasemissies op te zetten om ervoor te zorgen dat de 

uitvoering van de nationale bijdragen transparant en kwantificeerbaar is; 

6. benadrukt dat het, met het oog op het beperken van de broeikasgasemissies in 
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ontwikkelingslanden, noodzakelijk is om mechanismen tot stand te brengen waardoor het 

gebruik van hernieuwbare energiebronnen toeneemt, en de energie-efficiëntie en het 

gebruik van industriële hulpbronnen met geen of weinig CO2-uitstoot worden verbeterd; 

7. onderstreept de absolute noodzaak om in de ontwikkelingslanden de capaciteiten op het 

gebied van preventie, weerstandsvermogen, de beperking van de risico's van 

natuurrampen en aanpassing te versterken; dringt erop aan dat deze uitdagingen tot 

topprioriteit worden gemaakt in het beleid op het gebied van infrastructuur, stedenbouw, 

landbouw en investeringen, en dat in de strijd tegen de klimaatverandering de nodige 

technologieën worden ontwikkeld; 

8. stelt bezorgd vast dat tussen 2008 en 2013 166 miljoen mensen gedwongen werden hun 

huis te verlaten vanwege overstromingen, stormen, aardbevingen en andere rampen; 

vestigt bijzondere aandacht op het feit dat de klimaatgerelateerde ontwikkelingen in delen 

van Afrika een escalatie van de vluchtelingencrisis in het Middellandse Zeegebied in de 

hand kunnen werken; betreurt dat de status van 'klimaatvluchteling' nog niet is erkend, en 

aldus een juridische lacune ontstaat ten nadele van de slachtoffers die niet van de 

vluchtelingenstatus kunnen profiteren; 

9. onderstreept hoe belangrijk het is de wederopbouw na natuurrampen te versterken en 

herinnert eraan dat mechanismen moeten worden ingevoerd om het hoofd te bieden aan de 

verliezen en de schade die door de klimaatverandering en de natuurrampen in de 

ontwikkelingslanden worden veroorzaakt; 

10. dringt erop aan dat ontwikkelde en ontwikkelingslanden zich gezamenlijk inspannen om 

de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken met inachtneming van het beginsel van 

gezamenlijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden; benadrukt dat de EU haar 

streven naar een juridisch bindende internationale overeenkomst waarbij zoveel mogelijk 

landen betrokken zijn – met inbegrip van de landen met de hoogste uitstoot – moet 

intensiveren, om ervoor te zorgen dat er meer inspanningen op het gebied van mitigatie en 

aanpassing worden geleverd; is van mening dat innovatieve bronnen, zoals 

koolstoftarieven voor internationaal vervoer en toewijzingen van inkomsten uit een 

heffing op financiële transacties, zouden helpen om aan de toenemende financiële 

behoeften voor een wereldwijde aanpak van de klimaatverandering te voldoen; 

11. dringt aan op een geconcentreerde inspanning tegen landroof middels de bevordering van 

toereikende waarborgen ter voorkoming hiervan, aangezien de verandering in het 

bodemgebruik alleen elk jaar goed is voor circa 20 % van de koolstofdioxide-emissies in 

de wereld, en niet-duurzame landbouwpraktijken bijdragen tot klimaatverandering, de 

voedselveiligheid in gevaar brengen en het milieu vervuilen; 

12. dringt erop aan dat ontwikkelde en ontwikkelingslanden zich gezamenlijk extra inspannen 

om de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken, met inachtneming van het beginsel 

van gezamenlijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden; beklemtoont dat de 

gefluoreerde broeikasgassen bij deze inspanningen niet over het hoofd mogen worden 

gezien, aangezien deze gassen een sleutelrol vervullen in de klimaatverandering, en dat 

tijdens de Conferentie van Parijs een wettelijk bindende overeenkomst moet worden 

bereikt die van toepassing is op alle landen; onderstreept hoe belangrijk het is te zorgen 

voor toereikende, stabiele en voorspelbare klimaatfinanciering en voor een passend 

evenwicht tussen aanpassing en mitigatie; 
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13. benadrukt dat het, met het oog op het beperken van de broeikasgasemissies in 

ontwikkelingslanden, noodzakelijk is om mechanismen tot stand te brengen waarmee het 

gebruik van alternatieve en efficiënte energiebronnen wordt verhoogd; moedigt de 

ontwikkelingslanden aan om te investeren in kleinschalige, niet aan het net gekoppelde en 

gedecentraliseerde projecten voor hernieuwbare energie; pleit voor hogere EU-steun voor 

dergelijke productie en voor energie-efficiëntie, alsook voor duurzame visserij en 

landbouw met de nadruk op kleinschalige boeren, gewasdiversificatie, boslandbouw en 

agro-ecologische werkwijzen, met inbegrip van opleidingsondersteuning in 

plattelandsgemeenschappen;  is ervan overtuigd dat actie op al deze gebieden aanzienlijk 

kan bijdragen aan mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering, en aan 

rampenrisicovermindering; 

14. bevestigt dat een doeltreffende aanpak van de klimaatkwestie voor de EU en andere 

spelers op het internationale toneel een strategische prioriteit moet vormen, en dat dit 

inhoudt dat klimaatactie een vast onderdeel moet worden van alle beleidsterreinen en dat 

naar beleidscoherentie moet worden gestreefd; acht het belangrijk dat de EU op alle 

gebieden en in alle sectoren koolstofarme ontwikkelingstrajecten bevordert, en verzoekt 

de EU duurzame productie- en consumptiepatronen voor te stellen, met inbegrip van 

indicaties voor manieren waarop de EU de consumptie wil beperken en economische 

activiteiten wil loskoppelen van de aantasting van het milieu; roept de EU ertoe op tijdens 

de Conferentie van Parijs een leidende rol op zich te nemen en aan te dringen op concrete 

maatregelen om de 2ºC-doelstelling te behalen; 

15. wijst erop dat de verstrekking van klimaatfinanciering in het kader van de overeenkomst 

van Parijs van cruciaal belang is; herhaalt zijn verzoek aan de EU en de ontwikkelde 

landen om zich te houden aan hun toezegging om nieuwe en bijkomende 

klimaatmaatregelen te financieren uit publieke en particuliere bilaterale en multilaterale 

bronnen, ten bedrage van 100 miljard USD per jaar tegen 2020; merkt op dat de officiële 

ontwikkelingshulp minstens evenredig met de klimaatfinanciering moet toenemen om aan 

het beginsel van additionaliteit te voldoen; erkent de rol van particuliere 

klimaatfinanciering, die echter niet in de plaats moet komen van openbare financiering 

maar deze moet aanvullen, en wijst op de behoefte aan transparante verslaglegging en 

verantwoordingsplicht en aan sociale en milieuwaarborgen; 

16. steunt het gebruik van vernieuwende bronnen van klimaatfinanciering en de regeling voor 

de emissiehandel; dringt aan op een gemeenschappelijke toezegging in de overeenkomst 

van Parijs om de subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen, vergezeld 

van tijdsschema's; 

17. doet een beroep op de EU en de ontwikkelde landen om hun financiering voor mitigatie, 

aanpassing, de ontwikkeling en overdracht van technologie en de capaciteitsopbouw in 

ontwikkelingslanden te verhogen; herhaalt zijn verzoek aan de EU en de ontwikkelde 

landen om zich te houden aan hun gemeenschappelijke toezegging om nieuwe en 

bijkomende klimaatmaatregelen te financieren, uit publieke en particuliere bilaterale en 

multilaterale bronnen, ten bedrage van 100 miljard USD tegen 2020; doet te dien einde 

een beroep op de EU om haar financiële steun voor klimaatactie in ontwikkelingslanden te 

verhogen door nieuwe financieringsbronnen aan te boren, zoals veilinginkomsten in het 

kader van de regeling voor de handel in emissierechten, belasting op financiële transacties 

en heffingen op emissies van fossiele brandstoffen door de internationale luchtvaart en het 
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zeevervoer; onderstreept dat een afzonderlijke boekhouding voor de klimaatfinanciering 

nodig is om de additionaliteit van financiële verbintenissen in het oog te houden; 

benadrukt eveneens dat de eigen verantwoordelijkheid van landen en de opneming van 

klimaatdoelstellingen in de nationale ontwikkelingsstrategieën van essentieel belang zijn 

voor een doeltreffend gebruik van een klimaatfinanciering die is gekoppeld aan energie-

efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen; moedigt de EU aan voor de 

nodige middelen te zorgen om in deze problematiek een voortrekkersrol te kunnen 

vervullen; 

18. steunt een wereldwijd financieringsdoel voor mitigatie en aanpassing op basis van 

nationale regionale aanpassingsplannen om te helpen de kloof in doeltreffendheid te 

dichten en te zorgen voor een strategie inzake rampenrisicovermindering, zoals vermeld in 

het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering; 

19. onderstreept dat, overeenkomstig het beginsel van beleidssamenhang ten aanzien van 

ontwikkeling, overheidsstimulansen voor de productie van op voedselteelten gebaseerde 

biobrandstoffen (zoals het bindende streefcijfer van de EU van 10 % hernieuwbare 

energie in het vervoer of subsidies) moeten worden afgeschaft, aangezien dergelijke 

maatregelen kunnen leiden tot een toename van de ontbossing, die reeds verantwoordelijk 

is voor 20 % van de broeikasgasemissies, en tot andere veranderingen van het 

bodemgebruik en landroof, hetgeen gevolgen heeft voor het recht op voedsel in derde 

landen; 

20. acht het van belang ervoor te zorgen dat het Groen Klimaatfonds als een instelling 

fungeert, die voorrang verleent aan de behoeften van de door de klimaatverandering 

getroffen mensen in ontwikkelingslanden, die uitsluitend in het openbaar belang handelt 

en zich slechts met particuliere bedrijven en financiers inlaat voor zover deze de naleving 

van strenge milieu-, sociale en mensenrechtennormen waarborgen, die solide en 

transparante processen toepast en die overeenkomsten verbiedt met actoren uit de 

particuliere sector die betrokken zijn bij het witwassen van geld, belastingontduiking en -

ontwijking, fraude en corruptie; 

21. roept de grote ontwikkelde economieën ertoe op hun bestaande geavanceerde 

infrastructuur aan te wenden om de duurzame groei te bevorderen, te verbeteren en te 

ontwikkelen en zich ertoe te verbinden ontwikkelingslanden te steunen bij het opbouwen 

van hun eigen capaciteit, om te helpen verzekeren dat er in de toekomst in alle delen van 

de wereld economische groei zal plaatsvinden, zonder bijkomende kosten voor het milieu; 

22. onderstreept dat de ontwikkelingsgemeenschap, de Organisatie voor ontwikkeling en 

samenwerking in Europa (OESO) en de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de 

OESO een belangrijke rol hebben te vervullen door nauw met belanghebbenden en 

relevante organisaties samen te werken aan de evaluatie en mitigatie van de ernstigste 

door de mens veroorzaakte effecten van de klimaatverandering, die hoogstwaarschijnlijk – 

zelfs wanneer de opwarming tot maximaal 2 ºC beperkt blijft – problematisch zullen zijn; 

23. erkent de gevolgen van koolstofrijke voedselbronnen en daarmee verband houdende 

landbouwemissies, zoals methaan en distikstofoxyde, en stelt voor deze aan te pakken; 

dringt tevens aan op maatregelen tegen de ontbossing die het gevolg is van het veranderde 

bodemgebruik ten behoeve van veevoeder en weiden, teneinde de emissies die verband 

houden met voedselbronmarkten te voorkomen; dringt aan op maatregelen om het 
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bewustzijn van de gevolgen voor het klimaat van belastende voedselproductiemethoden te 

vergroten en om bedrijven en mensen te helpen hun gedrag te veranderen; dringt erop aan 

dat begeleidende maatregelen, met inbegrip van maatregelen tot terugdringing van 

voedselverspilling, deel uitmaken van nationale mitigatieplannen, vooral in de landen 

waar de consumptie boven het gemiddelde ligt. 
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